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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2020 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE PESSOAL DA FUNDAHC, REGIDO PELA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT). 
  
A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC, entidade gestora 
do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho – Jataí/GO, torna público o processo seletivo para 
preenchimento de vagas, pelo regime CLT, de acordo com o déficit de profissionais nos diversos turnos e setores 
de acordo com a necessidade da FUNDAHC, para a contratação de colaboradores exclusiva para essa unidade 
no município de Jataí/GO. 
 
 
A Diretora Executiva da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização de 
processo seletivo para o (s) cargo (s) abaixo relacionado (s): 
 

        Cargo/Função Pré-Requisitos 
Nº de 
Vagas 

Carga Horária 
Semanal 

Salário Base - 
R$ 

Analista de Nível Técnico 
(Serviço de Higienização 

Hospitalar) 

Ensino Médio Completo; Pacote 
Office nível intermediário; Internet 
nível intermediário; Mínimo 6 (seis) 
meses de experiência na função; 

04* 12x36h  R$ 2.400,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Ensino fundamental completo; 
Desejável experiência na função.  

60* 12x36h  R$ 1.045,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Ensino fundamental completo; 
Desejável experiência na função.  

01* 40h R$ 1.045,00 

 
*As vagas anunciadas são destinadas preferencialmente a pessoas com deficiência, nos termos do 
Decreto 3.298, de 20/12/1999, que tenham compatibilidade entre a deficiência de que é portador e as 
atribuições do cargo. 

 
 
O (a) candidato (a) poderá participar apenas de 01 (uma) vaga dos processos seletivos em andamento. 
 
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 
 
ANALISTA DE NÍVEL TÉCNICO (SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR) 
 

• Acompanhar, verificar e gerir os serviços de higienização, presencialmente e manualmente para garantir a 
eficiência e qualidade dos serviços, diariamente. 

• Realizar a coordenação dos funcionários, através de reuniões coletivas e individuais, para a interação entre 
os funcionários e garantir que o serviço seja executado com qualidade, sempre que necessário. 

• Acompanhar os recursos de materiais de higienização, através de verificação e solicitação, para garantir 
que os materiais de higienização estejam à disposição, diariamente. 

• Acompanhar as folhas de pontos, através de verificação e manualmente para que seja feita a verificação da 
assiduidade dos funcionários e para pagamento dos salários e benéficos, diariamente. 
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• Realizar entrega e recebimento de documentações (escalas, atestados, frequências, atestados e 
solicitações de insumos e equipamentos), manualmente, para mensurar o resultado dos serviços realizados, 
mensalmente. 

• Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente; 
• Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas; 
• Executar outras atividades inerentes à função, conforme solicitação e orientação do gestor. 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

• Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, 

confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente 

definidas; 
• Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade, 

bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e 

instrumentos adequados e rotinas previamente definidas; 

• Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, moveis e equipamento em geral, para mantê-los em 

condições de uso; 
• Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 

• Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraçaria, papéis resíduos laboratoriais); 
• Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados; 
• Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonete; 
• Ajudar no controle de estoque; 
• Executar outras atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança do 

trabalho; 
• Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; 

• Auxiliar nas demais tarefas solicitadas pelo seu supervisor. 

• Executar outras atividades inerentes à função, conforme solicitação e orientação do gestor. 

 
CALENDÁRIO:  

 
 
OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar seus currículos e candidatar a vaga através do site da 
FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br./, na aba “Gestão de Pessoas/Trabalhe conosco”. 
 
19/10/2020 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site da 
site da FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br./ 
 
19/10/2020 a 21/10/2020 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 
 
21/10/2020 e 22/10/2020 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas, que deverão ser 
acompanhados pelo site da FUNDAHC. 
 
22/10/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   
 
22/10/2020 e 23/10/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 
unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
Goiânia, 19 de outubro de 2020. 

 
_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 


